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ZÁPISNICA 

z riadneho valného zhromaždenia OZ  Slovenská komora učiteľov,  

 z dňa 23. 1. 2021 v Bratislave 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

1. Otvorenie valného zhromaždenia prezidentom SKU, predstavenie programu valného 

zhromaždenia 

2. Správa o činnosti SKU za rok 2020 

3. Predstavenie kandidátov do orgánov SKU 

4. Voľba kandidátov do orgánov SKU 

5. Návrh a diskusia k plánu činnosti SKU na rok 2021 

6.  Uznesenie 

 

K bodu 1:   

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu súvisiacu s koronakrízou, valné zhromaždenie sa 

konalo online prezenčnou formou.            

Zasadnutie VZ SKU  otvoril prezident SKU Vladimír Crmoman. Privítal členov a oboznámil prítomných 

s pravidlami komunikácie a technickou podporou počas valného zhromaždenia, Členovia boli požiadaní 

o vyplnenie a zaslanie Čestného prehlásenia o prítomnosti na VZ, ktoré bude pridané s prezenčnou 

listinou k zápisnici.  Prezident SKU  vzhľadom na technické možnosti platformy prítomným navrhol 

verejné  hlasovanie, ktoré umožnilo  spoločnú kontrolu nad priebehom volieb do orgánov SKU. Členovia  

VZ SKU, členovia nemali otázky ani nenavrhli  zmeny k programu VZ SKU a spôsobu hlasovania.  

Otázky: žiadne  

VZ SKU schválilo program VZ SKU a verejný spôsob hlasovania  

Prítomní: 35 (z toho 5 mimoriadni členovia bez hlasovacieho práva) 

Za: 30 

Proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 
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K bodu 2: 

Prezident SKU V. Crmoman poďakoval členom SKU za prácu, ktorú vykonávajú členovia dobrovoľne 

a bez nároku na odmenu. Účastníkom VZ zhodnotil  prácu  SKU za päťročné volebné obdobie:  

2016 – štrajk učiteľov, nastavenie tém problémov v oblasti školstva; docielenie zvyšovania platov PZ a 

OZ ( 10% a 6%) ; nastavenie procesu debyrokratizácie,  

2017 – pripomienkovanie programu Učiace sa Slovensko; členstvo v Koalícii za spoločné vzdelávanie 

a vznik Inklukoalície; príspevok pre predškolákov; spolupráca so Zastavme korupciu;  

2018  - boj za zníženie úväzku vychovávateľom, spolupráca s Platformou rodín s detí so zdravotným 

znevýhodnením,  

2019 – snaha o stiahnutie zákona a petícia proti zákonu  319/2019; Správa o postavení pedagógov 

v spoločnosti;  

2016 – 2020 – dlhšie kampane a spolupráca s organizáciami a inštitúciami: NIP, ŠPU, IVP, NUCEM, 

MŠVVaŠ SR 

Júl 2020 – 2022 – SKU získala finančnú podporu projektu Podpora demokratizácie v školách od Active 

Citizents Fund. 

SKU získala Oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania v oblasti Právneho minima PZ a OZ. 

 

Otázky a pripomienky: žiadne 

 

Viceprezidentka SKU Soňa Puterková  predstavila aktivity SKU v roku 2020: Diskusia s kandidátmi na 

post ministra školstva; MPC – pripomnienkovanie atestácií, MŠVVaŠ – pripomienkovanie  atestačného 

portfólia; pripomienkovanie otvorenej legislatívy; dotazník vytvorený sekciou ŠKD; práca členov SKU 

v Učíme na diaľku; tlačové besedy a tlačové správy členov SKU; otvorenie témy Diagnostické centrá; 

reakcia na Programové vyhlásenie vlády; stretnutie prezidenta a viceprezidentky s ministrom školstva; 

vzdelávanie 70 inšpektorov NIP v oblasti školských zákonov; otvorený list ministrovi školstva; riešenie 

úväzku v ŠKD; hodnotenie 100 dní práce ministra školstva; tlačová správa k nefungovaniu 

akreditovaných vzdelávaní; stanovisko SKU k predprimárnemu vzdelávaniu;  tlačová beseda 

k predstaveniu projektu SKU; účasť v pracovnej skupine v IVP pre definovanie kvality vzdelávania 

v školách; stretnutie s expertom z Rady Európy;, pripomienkovanie školského zákona. 

Dlhodobé aktivity: účasť v Komisii pri Monitorovacom výbore EK; poskytovanie poradenstva 

zamestnancom v školstve; mediátorská činnosť; pripomienkovanie zákonov a vyhlášok; vyhlásenia, 

tlačové správy a komunikácia s médiami.  

Za rok 2020  SKU získala 121 nových členov. 

Viceprezidentka poďakovala za prácu v správnej rade RNDr. Jane Kontúrovej (vzdala sa členstva 

v správnej rade) a PaedDr. Anne Chlupíkovej (t.č. zamestnankyňa MŠVVaŠ SR). 

 

Otázky a pripomienky: žiadne  

 

Jarmila Javorková oboznámila účastníkov VZ s  hospodárením SKU za rok 2020 

 

Otázky: Prečo tak málo členov zaplatilo členské príspevky. Soňa Puterková vysvetlila, že OZ nemá 

donucovacie prostriedky na uhradenie členského príspevku a nechceme nateraz pristúpiť 

k sankcionovaniu členov pri neuhradení členského príspevku.   

 

Mária Rothensteinová, koordinátorka, predstavila účastníkom projekt Podpora demokratizácie 

v školách: trvanie projektu 1. 7. 2020 – 28. 2. 2022; získaná suma: 107 422, 10 € so spolufinancovaním 

SKU vo výške cca 5 500 €.  
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Činnosti spojené s projektom: online diskusie; akčný výskum; poskytovanie akreditovaného 

vzdelávania; tvorba novej oficiálnej webstránky SKU; usporiadanie celoslovenskej konferencie; 

spolupráca s organizáciami: Transparency International, IVP, ŠŠI; pripomienkovanie pre Európsku 

komisiu,  

 

Otázky a pripomienky: žiadne  

 

 

SKU úspešne pokračuje v práci ako člen Inklukoalície a  je prizývané k rokovaniam s ministerstvom 

školstva, jeho priamo riadenými organizáciami (ŠPÚ) a so zástupcami Európskej komisie. Zuzana 

Hronová podala správu o dosiahnutí revízie iŠVP pre základné školy a A. Benková o dosiahnutí tohto 

cieľa pre materské školy. Pripomenuli, že sa po ťažkých rokovaniach dosiahol len čiastkový ústupok zo 

strany ŠPÚ. 

Vladimír Crmoman oboznámil zúčastnených so spoluprácou s Európskou komisiou pri poskytovaní 

podnetov o stave školstva na Slovensku a o aktívnej účasti SKU ako člena Monitorovacieho výboru OP 

ĽZ, prioritná os Vzdelávanie a o príčinách problémov pri schvaľovaní projektových zámerov z 

európskych fondov. Za SKU je nominovaný V. Križo, rokovaní sa v zastúpení zúčastňujú V. Crmoman 

a S. Puterková. Konštatoval, že vďaka tomuto aktívnemu prístupu sa SKU stala v odbornej verejnosti 

rešpektovanou organizáciou. 

 

K bodu 3:  

Krátke predstavenie kandidátov do orgánov SKU: 

Prezident: Vladimír Crmoman 

Viceprezident: Soňa Puterková 

Člen Správnej rady SKU: Jarmila Javorková, Viktor Križo, Lucia Porubčanská, Andrea Benková, Zuzana 

Hronová 

Revízor SKU: Eva Kukumberová 

Členka manažmentu SKU: Zuzana Bolibruchová za Sekciu materských škôl, Andrea Santusová za 

Sekciu školských klubov detí     

 

Otázky ku kandidátom: žiadne      

 

Účastníci VZ sa dohodli na hlasovaní o kandidátoch spoločne.  

Prítomní: 36, z čoho mimoriadni  členovia bez hlasovacieho práva: 4 

Počet hlasujúcich: 32 

Výsledok hlasovania: Za: 32, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0  

V rámci širšieho manažmentu prezident Vladimír Crmoman navrhol VZ zefektívniť prácu SKU, a to 

odvolaním manažmentu za kraje, z dôvodu, že táto štruktúra nie je dlhodobo využívaná. V prípade 

potrieb SKU v neskoršom období bude manažment za kraje opätovne zvolený. Prezident vyzval 

účastníkov VZ o hlasovaní za odvolanie z funkcie členov manažmentu za kraje, menovite:  

Eva Kukumberová, Bratislavský kraj 

Ľuboš Miškových, Nitriansky kraj 

Daniela Brašeňová, Banskobystrický kraj 

Edita Pláteníková, Trnavský kraj 

Mária Peťová, Žilinský kraj  

http://www.sku.sk/
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Viera Grohová,  

Michaela Antalíková, poverená riadením Košického kraja 

 

Účastníci VZ sa dohodli na hlasovaní o návrhu ako celku.   

Prítomní: 36, z čoho mimoriadni  členovia bez hlasovacieho práva: 4 

Počet hlasujúcich: 32 

Výsledok hlasovania: Za: 32, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 

 

K bodu 5:  

Vladimír Crmoman predstavil účastníkom VZ plán práce SKU na rok 2021: 

Hlavné priority SKU:  

1. zjednotenie financovania školstva;   

2. presadzovanie zvyšovania platov PZ a OZ;  

3. realizácia projektu Podpora demokratizácie v školách (tvorba dokumentov, výskumná činnosť, 

vzdelávanie); 

4. tlak na zvýšenie kvality vzdelávania pedagógov 

Dlhodobé ciele a úlohy SKU: pripomienkovanie zákonov a vyhlášok; vydávanie tlačových správ; 

akreditovaného inovačného vzdelávania; zvyšovať členskú základňu; vyzývať na spoluprácu a 

zapojenie členov SKU do aktivít; posielanie newsletra; kampaň k projektu; tvorba oficiálnej webstránky 

SKU; vyzývať členov SKU na zaplatenie členských príspevkov; zvýšenie členského príspevku na 10 

eur. 

Diskusia k plánu činnosti SKU na rok 2021: 

Viktor Križo predstavil účastníkom svoje pripomnienky k návrhu zákona 245, tzv. Školského zákona. 

Kritizoval spôsob práce MŠ – zmeny v zákonoch sa robia v časovom strese, bez účasti verejnosti a 

reprezentatívnych organizácií.  

Viktor Križo navrhol postup práce SKU pri pripomienkovaní zákonov s cieľom dosiahnuť čo najväčšie 

zapojenie radových členov do činností SKU a stransparentniť celý proces a kultúru prijímania zákonov.  

  

Návrh účastníka VZ: Vyzvať ministerstvo školstva, aby sa SKU stala oficiálnym poradným orgánom 

MŠVVaŠ SR. Prezident SKU je za výzvu, aby všetky školské organizácie demokraticky participovali na 

práci ministerstva. SKU bude túto agendu presadzovať v rámci projektu.  

Hlasovanie o prijatie návrhu činnosti SKU na rok 2021  prebehlo unblock.  

Počet prítomných: 25, z toho  1 mimoriadny člen bez hlasovacieho práva 

Za: 24 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie:  
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 VZ SKU:  

• schválilo a vzalo na vedomie správu o činnosti SKU za rok 2020, 

• schválilo a vzalo na vedomie správu o hospodárení SKU 2020, 

• schválilo a vzalo na vedomie zmeny v správnej rade a manažmente SKU, 

• schválilo a vzalo na vedomie ciele a program SKU na rok 2021 

Prílohy zápisnice:  

1. Prezenčná listina VZ SKU 

2. Správa o hospodárení za obdobie 1/2020 – 12/2020 

 
 
 
 
zápisnicu schválil: Vladimír Crmoman, prezident SKU  

zapísala: Jarmila Javorková, členka správnej rady SKU 

overila: Soňa Puterková, viceprezidentka SKU 

V Bratislave, dňa 23. 1. 2021 
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